Uitnodiging studiemiddag

Experimenteren met inwoners?!
Over de dialoog met de gemeenschap
Maandag �� augustus ����
Het voormalig hoofdpostkantoor
aan de Neude te Utrecht

Experimenteren met inwoners?!
Hoe reageert u als bestuur op initiatieven van inwoners?
Welke plek geeft u inwoners, maatschappelijke initiatieven en bedrijven binnen uw eigen besluitvorming?
Hoe kijken maatschappelijke partners aan tegen de overheid in dit soort processen?
Wie is leidend in de dialoog met de buitenwereld: raad, college of ambtenaren?
Wat kunnen we leren van experimenten als de G1000?
En komen we wel ooit het experiment voorbij?
Over deze en andere vragen gaan we samen met u en onze sprekers in debat op 31 augustus.
Programma
12.00 - 13.30

Registratie en inlooplunch

13.30 - 13.45

Welkomstwoord door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht

13.45 - 15.15

Van buiten naar binnen, met ondermeer:
Thijs Zonneveld, journalist en initiator van “Die berg komt er!”
Wat zijn de ervaringen van de initiator van het meest spectaculaire burgerinitiatief
van de afgelopen jaren: de bouw van een 2.000 meter hoge berg ergens in Nederland?
Gerda van den Berg, directeur-bestuurder van woningcorporatie
“De Sleutels” uit Leiden: hoe ervaart het maatschappelijk middenveld
de lokale overheid als partner?

15.15 -16.30

Het Kruisbestuivingsplein: middels speeddates krijgt u de mogelijkheid om u te
laten informeren over aansprekende initiatieven, inclusief ruimte voor netwerkpauze

16.30 - 18.15

De rol van de gemeente in de dialoog:
Wat kunnen we leren van de bezuinigingsdialoog van de gemeente Zeist? Met burgemeester
Koos Janssen, gemeentesecretaris Ineke Lissenberg en griffier Johan Janssen

Wat zijn de lessen van de gemeente Amersfoort, anderhalf jaar na de G1000? Met
burgemeester Lucas Bolsius, plv. raadsvoorzitter Simone Kennedy-Doornbos
en gemeentesecretaris Herke Elbers

Gevolgd door een paneldiscussie met de gemeentesecretaris van Haarlemmermeer
Carel Brugman, de griffier van De Wolden Josee Gehrke en de burgemeester van
Heusden Jan Hamming

De afsluiting vindt plaats door hoogleraar en senator Paul Schnabel
18.15 - 19.00

Tapasbuffet

Datum & locatie

De studiemiddag vindt plaats op maandag �� augustus in het centrum van Utrecht (voormalig hoofdpostkantoor,
Neude ��, Utrecht) Aanvang ��.�� uur (inloop met lunch, start programma ��.�� uur) tot ��.�� uur
(aansluitend tapasbuffet).

Doelgroep

De studiemiddag is bestemd voor burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € ���,- exclusief ��% btw.
Bij deelname van twee personen uit dezelfde gemeente is de deelnemersbijdrage € ���,-, bij drie of meer
personen van dezelfde gemeente is deze € ���,- per persoon. U ontvangt een factuur voor de deelnemersbijdrage.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via een mail aan aanmelden@petrahabets.nl.
Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging per post met routebeschrijving en
het definitieve programma.

Annulering

Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen via een email aan aanmelden@petrahabets.nl.
Tot �� dagen voor de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het volledige
inschrijfgeld verschuldigd. U kunt ook een vervanger schriftelijk aanmelden via een e-mail aan
aanmelden@petrahabets.nl. Bij annulering kan de bovengenoemde kortingsregeling komen te vervallen.

Informatie
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